Nowiny, dnia 26 października 2020r.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE
GMINY SITKÓWKA-NOWINY W 2020r.
REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,
NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA
w okresie od 28.09.2020r. do 26.10.2020r.

I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:
1. Zakup kurtyn wodnych.
- umowa z dnia 17.09.2020r.
- wykonawca: AGFISK Filip Składanowski, Baszkówka, ul. Przy Sadzie 3 ,
05-503 Głosków
- umowna wartość: 10.794,48 zł,
- dostarczono dnia 21.10.2020r.
II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:
2. Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią
oraz zadaszenie w m. Nowiny – opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej.
- umowa z dnia 25.03.2020r. wraz z aneksem z dnia 12.10.2020r.
- wykonawca: ERMS PLUS Kamila Karłowska,
ul. Zmartwychwstańców 8A/2, 61-501 Poznań.
- umowna wartość : 36.654,00 zł + 8.610,00 zł za projekt oświetlenia terenu
boisk i wymiany istniejących opraw
- umowny termin wykonania: do dnia 30.11.2020r. i w zakresie oświetlenia
do dnia 30.04.2021r.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z
budową oświetlenia ulicznego – ul. Kryształowa, ul. Szafirowa,
ul. Diamentowa w m. Kowala.
- umowa z dnia 20.08.2020r.
- wykonawca prac projektowych: SBII PROSTA-PROJEKT Piotrkowice,
ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik

- umowna wartość prac projektowych: 126.690,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 31.07.2021r.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z
budową oświetlenia ulicznego – ul. Kalcytowa, ul. Barytowa w m. Szewce.
- umowa z dnia 04.09.2020r.
- wykonawca prac projektowych: ST PROJEKT Jacek Staniek
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
- umowna wartość prac projektowych: 60.516,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 30.01.2021r.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z
budową oświetlenia ulicznego – ul. Żwirowa, ul. Piaskowa, ul. Cynkowa w
m. Szewce.
- umowa z dnia 04.09.2020r.
- wykonawca prac projektowych: SBII PROSTA-PROJEKT Piotrkowice,
ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
- umowna wartość prac projektowych: 47.970,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 30.01.2021r.

6. Rozbudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 394 – przedłużenie ul.
Marmurowej w Szewcach – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
- umowa z dnia 01.12.2019r.
- wykonawca: TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J.,
ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość robót: 2.479.179,36 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 27.08.2021r.
- dofinansowanie z RFIL w wysokości ok. 900.000,00 zł.

7. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy drogi gminnej wraz z
budową oświetlenia ulicznego – ul. Jesienne w m. Zgórsko.
- umowa z dnia 18.06.2020r.
- wykonawca prac projektowych: ST PROJEKT Jacek Staniek,
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa

- umowna wartość prac projektowych: 29.520,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2020r.

8. Wykonanie projektu toru „pumptrack” w m. Nowiny.
- umowa z dnia 17.06.2020r.
- wykonawca prac projektowych: VELO PROJEKT Sp. z o.o.,
Ul. Orzechowa 22, 15-822 Białystok
- umowna wartość prac projektowych: 19.900,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 10.12.2020r.

9. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy drogi gminnej na działkach
nr 224/4, 223/2, 222/18, 222/17 w m. Zgórsko.
- umowa z dnia 05.08.2020r.
- wykonawca prac projektowych: SBII PROSTA-PROJEKT Piotrkowice,
ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
- umowna wartość prac projektowych: 28.290,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 21.12.2020r.

10. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy skrzyżowania drogi
powiatowej nr 0278T ul. Szewskiej z drogą gminną ul. Azaliowa w m. Zgórsko.
- umowa z dnia 06.08.2020r.
- wykonawca prac projektowych: DPP Jarosław Białek,
ul. Złota 23/312, 25-015 Kielce
- umowna wartość prac projektowych: 32.226,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 10.12.2020r.

11. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy skrzyżowania dróg
powiatowych nr 0377T i 0381T w m. Wola Murowana.
- umowa z dnia 06.08.2020r.
- wykonawca prac projektowych: DPP Jarosław Białek,
ul. Złota 23/312, 25-015 Kielce
- umowna wartość prac projektowych: 37.884,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 10.12.2020r.

12. Dostawa i montaż aktywnych znaków drogowych w ramach zadań : „Zakup i
instalacja fotoradaru w m. Bolechowice” i „Zakup i montaż oznakowania
drogowego w m. Wola Murowana”.
- umowa z dnia 04.09.2020r.
- wykonawca: „M-ZNAK” Sp. z o.o., ul. Posłowicka 211, 25-145 Kielce
- umowna wartość: 36.900,00 zł,
- umowny termin dostawy: do dnia 10.11.2020r.

13. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy drogi gminnej wraz z
budową oświetlenia ulicznego - ull. Marmurowa w m. Szewce .
- umowa z dnia 24.08.2020r.
- wykonawca: PBD „MAGBUD” Wojciech Czub,
- umowna wartość: 79.335,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 31.06.2021r.
14. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny –
Etap III.
- umowa z dnia 05.08.2020r.
- wykonawca: PPHU ENERGOTECH Mariusz Śnioch, ul. Uniwersytecka 8i,
25-351 Kielce
- umowna wartość: 844.000,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 31.10.2021r.
- dofinansowanie w ramach ZIT KOF w wysokości 434.117,95 zł.

15. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na działkach nr 197/98,
197/97, obręb geod. Zagrody.
- umowa z dnia 25.07.2020r.
- wykonawca prac projektowych: Lege Artis Monika Wyka,
ul. Mickiewicza 12/39, 23-210 Kraśnik
- umowna wartość prac projektowych: 34.400,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 30.11.2020r.

16. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zgórsko,
Bolechowice w ramach GIL .
- umowa z dnia 21.10.2020r.
- wykonawca: ZISCOiG Jan Cedzyński, Zgórsko 98C, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 252.000,00 zł,
- umowny termin realizacji: do dnia 30.11.2020r.

17. Zakup i montaż roletek wewnętrznych w pomieszczeniach świetlicy
wiejskiej w msc. Szewce.
- umowa z dnia 01.10.2020r.
- wykonawca: DYSKRET Sławomir Kiersztyn, Borowina Sitaniecka 52B,
22-400 Zamość
- umowna wartość: 3.540,00 zł,
- umowny termin realizacji: do dnia 30.10.2020r.

18. Remont ogrodzenia betonowego z bramą wjazdową na terenie działki nr
706/4, obr. Geod. Bolechowice (teren studni nr 4 – awaryjnej).
- umowa z dnia 01.10.2020r.
- wykonawca: P.W. PROFESSIONAL Damian Grzegorczyk, Kowala 11,
26-052 Nowiny
- umowna wartość: 8.400,00 zł,
- umowny termin realizacji: do dnia 30.10.2020r.

III.ZADANIA W PRZYGOTOWANIU DO REALIZACJI:
19. Montaż kamery na terenie placu zabaw w m. Wola Murowana.
- umowa planowana do zawarcia w dniu 28.10.2020r.
- wykonawca: INSCAM, ul. Chorzowska 18A, 25-852 Kielce
- umowna wartość: 5.412,00 zł,
- umowny termin realizacji: do dnia 30.10.2020r.

20. Remont nawierzchni dróg gminnych w m. Zgórsko (tzw. „Osiedle Pod
Lasem II – I etap).
- umowa planowana do zawarcia w dniu 27.10.2020r.
- wykonawca: ZOKS Pawel Sobczyk, ul. Łanowa 150, 25-147 Kielce

- umowna wartość: 132.471,00 zł,
- umowny termin realizacji: do dnia 30.11.2020r.

21. Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny –
ETAP III.
- umowa planowana do zawarcia do dnia 05.11.2020r.
- wykonawca: ZKTZ DOL-LEK Kazimierz Doleciński, ul. Sióstr
Służebniczek 17, 33-100 Tarnów
- umowna wartość: 35.362,50 zł,
- umowny termin realizacji: do dnia 11.12.2020r.

22. Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 533/181 w m. Nowiny –
ETAP I.
- umowa planowana do zawarcia do dnia 09.11.2020r.
- najniższa oferta złożona przez: ZUE Zbigniew Góralski,
ul. Floriańska 5, 26-060 Chęciny
- cena najniższej oferty: 71.137,92 zł,
- planowany termin realizacji: do dnia 11.12.2020r.

23. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Szewce w
ramach GIL.
- umowa planowana do zawarcia do dnia 14.11.2020r.
- najniższa oferta złożona przez: KBM SIECI s.c.,
ul. Wikaryjska 40, 25-255 Kielce
- cena najniższej oferty: 354.240,00 zł,
- planowany termin realizacji: do dnia 14.12.2020r.
24. Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic Białe
Zagłębie i Przemysłowej w Nowinach – wykonanie dokumentacji
projektowej ( skrzyżowanie + zatoka postojowa przy pawilonach).
- umowa planowana do zawarcia do dnia 30.10.2020r.
- najniższa oferta złożona przez: SBII PROSTA-PROJEKT Piotrkowice,
ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
- cena najniższej oferty: 63.960,00 zł,
- planowany termin realizacji projektu: do dnia 31.07.2021r.

25. Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid.521 wraz z
infrastrukturą towarzyszącą – ETAP 2.
W dniu 15.10.2020r. zakończono opracowywanie Programu FunkcjonaloUzytkowego dla tego zadania. W przygotowaniu jest postępowanie
dotyczące wyboru wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i
wybuduj”. Planowany termin ogłoszenia przetargu nieograniczonego do
dnia 09.11.2020r.

26. Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
W dniu 21.10.2020r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy usługi.
Termin składania ofert do dnia 29.10.2020r.
Szacunkowa wartość usługi: 68.467,50 zł.
Okres realizacji usługi : listopad-grudzień 2020r.

